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 المجلة األكاديمية للبحث القانوني

 ـــــــــــــــــــــــ

 والعلوم السياسيةتصدر عن كلية الحقوق  دولية محكمة مجلة سداسية

 بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة 

 مدير النشر:

 .بجاية –جامعة،السياسيةوالعلوم  عميد كلية الحقوق - أيت منصور كمال

 التحرير:رئيس  

 .بجاية – جامعة، و العلوم السياسية كلية الحقوق ،محاضر أستاذ خلفي عبد الرحمان

 العلمية:اللجنة 

 بجاية. جامعة ،زوايمية رشيد  األستاذ-

 .جامعة الجزائر ،السعيد األستاذ طيب -

 جامعة تيزي وزو. ،األستاذ  جعفور محمد السعيد -

 جامعة تيزي وزو. ،األستاذ كاشير عبدالقادر -

 .عائض سلطان البقمي معهد اإلدارة العامة  الرياض، السعودية  األستاذ -

 .سلطنة عمان ،أمل كمال عبد هللا  جامعة السلطان قابوس األستاذ -

 جامعة باتنة. ،األستاذ زرقين رمضان -

 جامعة تلمسان. ،األستاذ  كحلولة محمد -

 المملكة المغربية. ،بازي محمد جامعة القاضي عياض مراكش  األستاذ -

 شاكر المزوغي جامعة اريانة  تونس.  األستاذ -

 جامعة االمارات العربية المتحدة. -محمد حسن القاسمي  األستاذ -

 .األردن، عمان جامعة الزيتونة،-محمد خليل يوسف ابو بكر  األستاذ -

 المملكة المغربية. ،القاضي عياض مراكشجامعة ، حسن زرداني  األستاذ -

 جامعة عجمان اإلمارات العربية المتحدة . ،خالد حمد احمد مصطفى  األستاذ -

 فرنسا. ،مارسيليا جامعة بول سيزار و،جيل ماثي  األستاذ -

 فرنسا. 1باريس  ،جامعة السربون ،لويس كادي  األستاذ -

 فرنسا. 1ريس با ،جامعة السربون ،فليب ديلباك  األستاذ -

 فرنسا. 1باريس  ،جامعة السربون ،تيري ريفي  األستاذ -

 بجاية. جامعة ،بودريوه عبد الكريمالدكتور   -

 بجاية.  جامعة ،أيت منصور كمالالدكتور   -

 جامعة بجاية. ،خلفي عبد الرحمانالدكتور   -

 جامعة بجاية. ،إقروفة زوبيدة   ةالدكتور  -

 جامعة بجاية. ،عبد السالم  دحمانيالدكتور   -

 بجاية. جامعة ،قبايلي طيبالدكتور   -
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 مقاييس النشر
ل بملخص يرفق المقا أنعلى  االنجليزية( الث )العربية، الفرنسية،ــــــبمقاالت باللغات الثيمكن المشاركة 

اللغة العربية بباللغة األجنبية وآخر كتب المقال باللغة العربية، وملخص  إذا األجنبيةباللغة باللغة العربية وآخر 

 كتب المقال باللغة األجنبية، مع ذكر الكلمات الدّالة. إذا

ر، ثم مطابقتها لمعايير النشمدى لمعاينة التقنية للنظر في بغرض اعلى لجنة التحرير  ض المقاالتتُعر 

  .اللجنة العلمية للمجلة أعضاءمن  األقلمحكمين على  على تعرض للتحكيم

 بمراعاة المقاييس التالية: ويلتزم الباحث

 أو مؤهالته واللقب والرتبة العلمية االسميذكر صاحب المقال  المعلومات الخاصة بأصحاب المقاالت:

 .محينههينة، مع إرفاقه سيرة ذاتية الم

 تعمالعدم اسويرجى  المقالآخر  وتُـدّون فييكون ترقيم الهوامش متسلسال من بداية المقال إلى نهايته  الهوامش:

 .(Insertion Automatique) للهوامش األتوماتيكي اإلدخال

 :التالي وعلى النحوتُذكر المراجع في الهوامش حسب الطرق المعتادة  المراجع:

 المؤلف، العنوان، دار النشر، السنة، الصفحة )ص(.الكتب:  -

  المؤلف، العنوان، المجلة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة )ص(. المقاالت: - 

 .  المكان، التاريخ، الصفحة )ص(، بالملتقى، عنوان المداخلة، التعريف ولقب الباحث اسم: أشغال الملتقيات -

 صفحة. 52أالّ يتجاوز المقال  يجب المظهر: 

ب بالنسبة للعربية،  للهوامش بالنسبة 11وللمضمون  16حجم AlMohanadبخط تُـطبع المقاالت     

 .األجنبيةبالنسبة للغة  للهوامش 15وللمضمون  11 حجم Times New Romanخط

 إلىCD) مرن ) في قرص بنسخة محفوظةمصحوبة  ورقيتينالمقاالت أو تودع في نسختين  تُرسل    

للبحث القانوني لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان  األكاديميةالعنوان التالي مكتب تحرير المجلة 

 العنوان التالي: إلىعن طريق البريد االلكتروني  أوقطب ابوداو طريق تيشي بجاية،  ،ميرة

revue.academique@yahoo.fr 

  

 

 
يتحم   أصحاب المقاالت مس ولية ا را  المعبر عنها في مقاالته  
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